
ประเทศจีน (Fact Sheet) 

1.ข้อมูลทั่วไป 2. เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ 
พ้ืนที่ : 9.561 ล้านตร.กม.  
เมืองหลวง : กรุงปักกิ่ง 
เมืองส าคัญ: ปักก่ิง, เซี่ยงไฮ้, กวางโจว 
ประชากร : ประมาณ 1,367.52 ล้านคน (2012)  
ภาษาราชการ: ภาษาจีนกลาง 
ระบอบการปกครอง: คอมมิวนิสต์ 
ประธานาธิบดี :HE Mr. Xi Jinping 
นายกรัฐมนตรี : HE Mr. Li Keqiang 
อัตราแลกเปลี่ยน : 5.4149 บาท : 1 หยวน (พ.ค. 2015) 
เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ: 3.73 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
(ก.ย. 2013) 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ: ปุาไม ้

  ปี2013 ปี 2014F ปี 2015F 
GDP (US$bn) 9,181.38 10,027.56 10,940.38 
GDP Per Capita (US$) 6,747.2 7,332.66 7,960.63 
GDP Growth (%) 7.6 7.5 7.3 
Goods &Services exports 
(% change) 

8.6 6.8 7.0 

Inflation (%) 2.7 3.0 3.0 
Unemployment Rate (%) 4.10 4.10 4.10 
สินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศจนี ได้แก ่ผลิตภณัฑ์สิ่งทอ ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ รองเท้า เสื้อผา้ส าเร็จรูป ผา้ผืน อุปกรณ์ที่ใช้ในการสือ่สาร 
ตลาดส่งออกที่ส าคัญของประเทศจีน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ญี่ปุุน เกาหลี
ใต้ เยอรมนี 
สินค้าน าเข้าส าคัญของประเทศจนี ได้แก ่เครื่องจักรกล ปุ๋ย ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรรวม ธัญพืช น้้ามันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ตลาดน าเข้าส าคัญของประเทศจนี ได้แก่ ญี่ปุุน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน 
เยอรมนี 

3. ยุทธศาสตร์/กิจกรรม 4. สถานการณ์เศรษฐกิจ 
3.1 ยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาความสัมพันธ์และกลไกความร่วมมือทางการค้าอยา่ง
ใกล้ชิด 
2. การใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเสรีทางการค้า 
3. การพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ/Trader โดยเฉพาะ SMEs 
4. การพัฒนาตลาดและช่องทางการค้าใหม ่
5. ผลักดันและส่งเสรมิการค้า/การลงทุนในจีน 
3.2 กิจกรรม (แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2558) 
1. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เช่น All CHINA LEATHER 
EXHIBITION (สคร.เซี่ยงไฮ้) CHINA-ASEAN EXPO (สคร.หนานหนิง) 
2. จัดการฝึกอบรม/สัมมนา SENIOR OFFICALS MEETING (SOM) 
FOR THE 12TH CHINA ASEAN EXPO การเสวนาเจาะลึกสินค้า
ตลาดจีน 
3. จัดคณะผู้แทนระดับสูงจากประเทศจีนเยือนไทยและคณะผู้แทน
ระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ไทยเยือนประเทศจีน (In&Out Goodwill 
Mission) 
4. ส่งเสรมิการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้าและผู้น้าเข้าจีน เช่น 
Isetan Ito-Yokado Lotus Vanguard Theatre Carrefour Jusco 
CenturymartLongwu Market เป็นต้น 
5. จัดท้าโครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกและสินค้าฮาลาล 
6. จัดท้าโครงการ SMEs Pro-active (ฮ่องกง) 
7. สร้างมูลคา่เพิ่มสินค้าและบริการ 
8. จัดท้าโครงการ ส่งเสริมนักธุรกจิ SMEs ด้าเนินธุรกิจในประเทศ
จีน (Internationalization) 
9. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศสินค้าแฟช่ัน 

นโยบายเศรษฐกิจ 
1. รัฐบาลจีนประกาศนโยบายการ “ฟื้นฟูครั้งใหญ่ของประเทศจีน”
โดยปฏริูปกลไกตลาด (“Decisive” role of the market) ปรับ
กฎระเบียบการด้าเนินธุรกิจให้ผ่อนคลายมากข้ึน การปรับลดบทบาท
ของรัฐกติกาและกลไกต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจให้เป็นไปตามกลไก
ตลาดมากขึ้น พร้อมวางเปูาหมายเป็นศูนย์กลางการเงินโลกในปีค.ศ. 
2020 
2. พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น(Urbanization) เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจภาคประชาชน ลดความเหลื่อมล้า้ระหว่าง
ในเมืองและชนบท 
3.หนุนเศรษฐกิจจีนสู่บทบาทระดบันานาชาติ โดยจีนจะรักษาอตัรา
เติบโตจีดีพีให้ไม่ต่้ากว่าร้อยละ7.2 ต่อปี และการตั้งเปูาเพิ่มจีดีพีและ
รายได้ต่อหัวเป็น 2 เท่าภายในปีค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) 
4. ส่งเสรมิให้มีการออกไปลงทุนภายนอกประเทศ“Going Out 
Policy” เพื่อให้เศรษฐกิจจีนแข็งแรงขึ้นและค่าเงินหยวนไม่แข็ง
จนเกินไป 
5. การผลักดันสกลุเงินหยวนให้เปน็หนึ่งในสกุลเงินหลักของโลกใน
อนาคต 
แนวโน้มเศรษฐกจิ 
1. คาดว่า ปี 2015 เศรษฐกิจจีนยงัคงรักษาอัตราการเติบโตอย่าง
น้อยร้อยละ 7.5 
2. เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปเริม่ฟื้นตัวส่งผลต่อ
การส่งออกสินค้าของจีน ดังนั้น สนิค้าไทยเช่น เคมภีณัฑ์เมด็
พลาสติก เครื่องใช้ไฟฟูาและส่วนประกอบอ่ืนๆมโีอกาสส่งออกมาก
ขึ้น 
3. แนวโน้มการน้าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในตลาดจีนจะ
ขยายตัวมากยิ่งๆขึ้น เนื่องจากจีนมีพื้นที่การผลิตลดน้อยลง ประกอบ
กับจีนต้องประสบภัยธรรมชาติด้วย 
4.พฤติกรรมของผู้บริโภคเริม่เปลี่ยน โดยหันมาใส่ใจสุขภาพ และ
อาหารที่มีประโยชน์คณุค่าต่อร่างกาย 
สถานการณ์การค้า 
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนไตรมาสแรกของปี 
2558 ลดลงต่้าสุดอยู่ที่ร้อยละ 7 ซึ่งเป็นอัตราต่า้สดุนับตั้งแต่วิกฤติ
ทางการเงิน  
2. การน้าเข้าลดลง – การส่งออกมีอัตราการเติบโตคงที่ ไตรมาสแรก



ปี 2015 จีนมีมูลค่าการน้าเข้า 398,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2.39 
ล้านล้านหยวน) หดตัวลงร้อยละ 17.3 การส่งออกมีมูลค่า 516,000 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (3.15 ล้านล้านหยวน) ขยายตัวร้อยละ 4.9 
เกินดุลการค้าเป็นมูลคา่กว่า 125,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (7.55 
แสนล้านหยวน ) ขยายตัวถึง 6.1 เท่า 
3. การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดมีส่งผลดีต่อตลาดเกิดใหม่ ไตรมาส
แรกปี 2015 การค้าระหว่างประเทศของจีน กับ สหรัฐฯ อาเซียน 
อินเดีย มีมลูค่า 128,800 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ (773,190 ล้านหยวน) 
111,898 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (671,390 ล้านหยวน) 17,300 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (103,820 ล้านหยวน) มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 3.2 
4.5 และ 7 ตามล้าดับ โดยมีอัตราการเติบโตทางการค้าในตลาดเกิด
ใหม่ระหว่าง อาเซยีน และอินเดีย ร้อยละ 20.9 และร้อยละ 23.3 ใน
ขณะเดียวกันการคา้ระหวา่งประเทศในตลาดเกดิใหม่ของจีนในแถบ
อาเซียน อินเดีย แอฟริกาและลาตนิ ครองสัดส่วนการส่งออกท้ังหมด
ของจีน ถึงรอ้ยละ 26.8 ขยายตัวจากช่วงเดยีวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.1  
4. ในเดือนเมษายนจีนมมีูลคา่การค้าในสินค้าท่ัวไป 7.35 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวลงร้อยละ 7.1 ครองสัดส่วนการค้าของจีนร้อย
ละ 55.2 ขยายตัวจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 0.1 จุด โดยแบ่งเป็น
ภาคการส่งออก 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 7.5 
ครองสัดส่วนในมูลค่าการส่งออกร้อยละ 53.9 ภาคการน้าเข้า จีน
น้าเข้า 3.1 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 20.4 ครองสัดส่วน
มูลค่าการน้าเข้าร้อยละ 57 โดยในภาคการค้าสินค้าท่ัวไป จีนเกินดลุ
ทางการค้าที่ 701.3 หมื่นล้านเหรยีญสหรัฐฯ ซึ่งมีการขยายตัวจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าท่ีเกินดุลทางการค้าเพียง 358.65 หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
5. จีนมีมูลค่าการส่งออกสูส่หรัฐอเมริกา อาเซียนเพิ่มมากข้ึน แต่
ส่งออกสู่ยุโรปและญี่ปุุนน้อยลง การค้าระหว่างจีนและอาเซียนมี
มูลค่า 1.49 แสนล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตัวร้อยละ 11.9 โดยจีน
ส่งออกสู่อาเซยีนมลูค่า 907 หมื่นลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ13.1 
และน้าเข้าจากอาเซียนมูลคา่ 5.84 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวลง
ร้อยละ 11 ครองสัดส่วนมูลค่าการค้าโดยรวมของจีนร้อยละ 7.4 
6. สาเหตุการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันมาจากการที่จีน
ก้าลังตกหลมุพรางกับดักรายได้ปานกลาง คือ การยกระดับรายได้
ของประชาชนจากระดับรายได้ต่้าเป็นรายได้ปานกลางในประเทศ
ก้าลังพัฒนา การเพิ่มขึ้นของรายได้ท้าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี
ขึ้น แต่ไม่ได้พัฒนาคณุภาพของแรงงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ่ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ท้าให้สูญเสียความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดโลก รวมถึงการเตบิโตของเศรษฐกิจจีนจากความนิยม
กู้ยืมเงินเพื่อน้าไปลงทุนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีไม่
น่าเชื่อถือและขาดแรงขับเคลื่อน 
7. ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป รัฐบาลจีนประกาศลด
ภาษีสินค้าอุปโภคบริโภค อตัราภาษีน้าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคบาง
ประเภท ดังนี้ 

 ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวพรรณ ลดภาษีมากกว่าร้อยละ 50   
 ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวพรรณ ลดภาษีนา้เข้าเหลือเพียงร้อยละ 

2 จากเดิมร้อยละ 5 
 ภาษีน้าเข้าเสื้อผ้า ลดภาษีน้าเข้าเหลือเพียงร้อยละ 7-10 

จากเดิมร้อยละ 14-23 
 ภาษีน้าเข้ารองเท้ากีฬาและรองเท้าแตะ ลดภาษีน้าเขา้

เหลือเพียงร้อยละ 12 จากเดิมร้อยละ 22-24 



 ภาษีน้าเข้าผ้าอ้อมส้าเร็จรูป ภาษีน้าเข้าเหลือเพียงร้อยละ 2 
จากเดิมร้อยละ 7.5 

 ภาษีน้าเข้าเครื่องส้าอาง ภาษีน้าเข้าเหลือเพียงร้อยละ 2 
จากเดิมร้อยละ 5  

สถานการณ์การลงทุน 
1.การลงทุนทางตรงที่มิใช่ทรัพย์สินทางการเงินจากประเทศจีน      
ไปสู่ประเทศตามเส้นทาง The Belt and Road 12,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (12% ของยอดการลงทุนทางตรงที่มิใช่ทรัพย์สินทางการเงิน
ของจีน)  
2.รัฐบาลกลางได้ออกนโยบายผ่อนปรนในเรื่องกฎระเบียบและสิทธิ
การลงทุนในระดับมณฑล เพื่อท้าให้การตรวจสอบและอนุมัติ
โครงการการลงทุนของต่างประเทศในอุตสาหกรรมบางประเภท
คล่องตัว เช่นการประมงน้้าจืด การท้าไม้ซุงและส่งออกโรงงานฟอก
และย้อมสีโดยวิธีพื้นเมือง การผลิตถ่านหิน การผลิตปูนซีเมนต์ เป็น
ต้น รวมทั้งการก้าหนดกฎหมายคุ้มครองสภาพแวดล้อม และ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น  

 
 
 
5.สรุปสถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับจีน 

เป้าหมายส่งออก มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD) มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD) มูลค่าการน าเข้า (ล้าน USD) 

ปี 2015 ปี 2014 
ปี 2015 

ปี 2014 
ปี 2015 

ปี 2014 
ปี 2015 

ม.ค.- พ.ค. +/- (%) ม.ค.- พ.ค. +/- (%) ม.ค.- พ.ค. +/- (%) 

+1 63,582.74 25,725.88 1.86 25,084.40 9,550.33 -8.20 38,498.34 16,175.55 8.91 

 
6.สินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดจีนปี 2014– ปี 2015 หน่วย : ล้าน USD 

สินค้า ปี 2014 
ปี 2014 

ม.ค.- พ.ค. 
ปี 2015 

ม.ค.- พ.ค. 
+/- (%) 
ม.ค.- พ.ค. 

1. เม็ดพลาสติก 3,040.99 1,271.25 1,176.86 -7.42 

2. ผลิตภัณฑม์ันส้าปะหลัง 2,330.83 987.04 1,146.06 16.11 

3. ยางพารา 2,752.92 1,411.81 877.42 -37.85 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ 2,099.40 854.13 809.65 -5.21 

5. เคมีภณัฑ ์ 2,625.68 1,138.69 785.74 -31.00 

6. ผลิตภัณฑย์าง 1,781.14 743.33 618.44 -16.80 

7. ไม้และผลิตภณัฑไ์ม้ 1,099.75 413.32 441.49 7.07 

8. น้้ามันส้าเร็จรูป 1,324.31 604.42 302.10 -50.02 

9. แผงวงจรไฟฟูา 531.32 165.84 245.47 48.02 
10. เครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์อื่นๆ 502.67 198.12 186.91 -5.66 

การส่งออกรวม 25,084.40 10,403.08 9,550.33 -8.20 
          ที่มา: menucom 

 
 
 
 



 
7. สินค้าหลักที่ไทยน าเข้าจากจีนปี 2014– ปี 2015 หน่วย : ล้าน USD 

สินค้า ปี 2014 
ปี 2014 

ม.ค.- พ.ค. 
ปี 2015 

ม.ค.- พ.ค. 
+/- (%) 
ม.ค.- พ.ค. 

1. เครื่องจักรไฟฟูา และส่วนประกอบ 5,136.49 2,034.30 2,187.00 7.51 

2. เครื่องจักรกล/ส่วนประกอบ 4,054.84  1,632.67 1,774.76 8.70 

3. เครื่องใช้ไฟฟูาในบ้าน 4,137.62 1,509.27 1,762.75 16.79 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3,108.27 1,233.28 1,197.97 -2.86 

5. เคมีภณัฑ ์ 2,729.02 1,075.63 1,169.97 8.77 

6. เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ ์ 2,306.75 829.34 905.77 9.22 

7. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต ์ 1,312.40 548.29 585.98 6.87 

8. ผลิตภัณฑโ์ลหะ 1,338.30 531.32 576.56 8.51 
9. สินแร่โลหะอื่นๆ 
เศษโลหะและผลิตภัณฑ ์ 985.63 392.26 480.34 22.45 

10. ผลิตภณัฑ์พลาสติก 922.34 343.99 415.59 20.81 

การน าเข้ารวม 38,498.34 14,852.81 16,175.55 8.91 
            ที่มา: menucom 

 
 

ส้านักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย 
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 


